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چکیده

هدف :با پیشرفت فناوری و حضور آن در تمامی شئون زندگی ،صنعت نشر نیز از این پدیده و
تغییرات حاصل از آن بیبهره نبوده است .نشر الکترونیک در جایگاه نشری مدرن مظاهر متعددی دارد که
یکی از آنها خودناشــری است .این پدیده امروزه در صنعت نشر جهان جايگاه ويژهاي به دست آورده
است .بسیاری از نویسندگان در سراسر دنيا با این روش به توليد و انتشار آثار خود اقدام میکنند .هدف اين
پژوهش شناخت و معرفي خودناشری در دنیا و بررسی ديدگاه نویسندگان ایرانی دربارة این پدیده است.
روش /رویکرد پژوهش :در اين پژوهش ،ابتدا به روش مطالعة سندی به بررسی خودناشری
پرداخته ،و سپس با استفاده از تحليل محتواي كيفي دیدگاه ده نفر از نویسندگان خودناشر کتابهای
الکترونیک تحلیل شده است .این نویسندگان به شكل هدفمند انتخاب شدهاند و مصاحبه با آنان عميق
و نيمهساختاریافته بوده است .پس از تحليل دادهها ،رمزهاي اوليه استخراج ،و در چند مرحله بازبيني،
بررسي ،و طبقهبندي شد .در نهايت چهار مقولة اصلي و یازده مقولة فرعي به دست آمد.
یافتهها:يافتههاي اين مطالعه مؤيد اين مطلب است كه مهمترين مقولههای موجود در روند خودناشری
در ایران از ديدگاه نویســندگان در چهار مقولة اصليِ علل گرایش به خودناشــری ،مزایای خودناشری،
کاستیهای خودناشری ،و مهارتهای خودناشران قرار ميگيرند ـ كه در مجموع داراي یازده مقولة فرعي
هستند .مشارکتکنندگان در این پژوهش مصاديقي از عوامل تأثیرگذار در روند خودناشری را در ایران
عرضه کردند ،كه توجه به آنها ميتواند در رشد ،گسترش ،و بهبود روند خودناشری مؤثر باشد.
كليدواژه
نشرالکترونیک،خودناشری،بسترهایخودناشری،پلتفرمهای 1خودناشری،عواملخودناشری
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مقدمه
مفهوم نشر امروزه فقط شامل چاپ جلدهای مشخص از یک کتاب ،با روشی که برای اولین
بار گوتنبرگ 2ابداع کرد ،نیســت؛ همان طور که شاهد نشر و توزیع کتاب در قالبهای مختلف و
روشهای متنوع الکترونیک و دیجیتال هستیم.
در دهههای اخیر و متأثر از تغییرات فناوری ،نشر کتاب دوران تازهای را آغاز کرد ،که تمامی
زیرساختهای آن تحوالت و دگرگونیهای عمیقی را شاهد بوده است .برخی از این دگرگونیها به
دلیل سرعت و شتابی که داشتهاند ،بسیار غافلگیرکننده بودهاند؛ حتی برای کشورهایی که احتمال وقوع
این تحوالت را میدادند .در این میان کشورهای در حال توسعه ،که اغلب مصرفکنندة فناوری هستند،
با تغییر و تحوالت شدیدتر و در نتیجه بحرانیتری روبهرو شدهاند .ظهور ،رشد ،و گسترش برخی از
مظاهر فناوری در عرصة چاپ و نشر نیز خودنمایی میکند .خودناشری 3از نتایج بهکارگیری فناوری
در این عرصه است .دالیل و زمینههای رواج و گسترش خودناشری در کشورهای مختلف به لحاظ
تفاوتهای سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی و ساختار و سنتهای نشر کتاب یکسان نیست .با توجه به
این تفاوتها ،کشورها در درجات مختلف خودناشری قرار میگیرند .داریوش مطلبی ( )1385عوامل
مؤثر رشد خودناشری را در کشورهای توسعهیافته به این ترتیب بیان میکند:
رشد سریع فناوری اطالعات ،شبکههای اطالعرسانی ،و نرمافزارهای نشر رومیزی ،و رواج
آن در بین پدیدآورندگان و نخبگان جامعه
ب د ر شبکههای
ش کتا 
ی خـری د و فـروش الکترونیکی و امکان عرضه و فرو 
زیرساختها 
اطالعرسانی از سوی پدیدآورندگان
وجود بنگاهها و مراکز سرمایهگذاری متعدد برای سرمایهگذاری و توزیع آثار خودناشران
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ی نزدیک با ناشران ،ویـراستاران ،و سـایر
عالقهمندی پدیدآورندگان به داشتن روابط انسان 
ت اقـتصا د صـنعتی مـانعی بر این ارتباط است).
عـوامل تولید کتاب (که ماهی 
ناخرسندی پدیدآورندگان از قراردادهای نشر (که احساس میکنند آن چنان که باید ،از
ی اث ر بهرهمند نمیشوند).
مناف ع اقتصاد 
بزرگ شـدن نـاشران (کـه سبب انحصاری شدن بازا ر کتاب و سلیقههای نشر ،و جریان
منافع در حلقة بستهتر میشود ـ که با خواستههای پدیدآورندگان همسو نیست).
ی ناشرا ن در انتخاب کتابهایی با کیفیت بـاالتر و صـرفة اقـتصادی مناسب
سختگیریها 
ث شده است ناشران به انـتشار آثار ناشران تازهکار تمایلی نداشته باشند).
(این مسئل ه باع 
خودناشری پدیدة عصر انقالب الکترونیک است؛ انقالبی که در قلمرو ارتباطات دگرگونیهای
متعدد و متنوعی به همراه داشته ،و در شماری از گونههای ارتباطی (مانند نشر) تأثیرهای عمیق بر جا
گذاشته است .به طور معمول ،خودناشری همانند یک روند رابطة پدیدآورندگان آثار و مخاطبان را از
تأثیرهای خود بیبهره نگذاشته است و موجب تسهیل و تسریع آن میشود.
در واقع از زمانی که احساس شد پدیدآورندگان میتوانند بدون واسطه و طی مراحل مرسوم
با خوانندة خود مستقیم روبهرو شوند ،باب تازهای در نشر گشوده شد .تحوالت نرمافزاری هم ـ مانند
دسترسی به شمار بسیار زیادی از منابع در کتابخانههای دیجیتال و همچنین انواع نرمافزارهای ویرایش
فنی و زبانی متون و نرمافزارهای استناددهی ـ این امکان را در اختیار پدیدآورندگان قرار داده است که
بسیاری از مسئولیتهایی را که پیش از این ناشران انجام میدادند ،خود انجام دهند.
تعریف
خودناشــری پدیدهای است که پدیدآورنده اثر خود را بدون همکاری با ناشر منتشر کند و
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مسئولیت انتشار و عرضة آثار را بر عهده گیرد .از زمانهای گذشته نیز شماری از پدیدآورندگان آثار
خود را خود منتشر میکردند .چنین پدیدهای تازگی ندارد .به این دسته از پدیدآورندگان مؤلف ـ ناشر،
یا ناشر ـ مؤلف گفته میشد .اما خودناشری به معنای جدید پدیدة دیگری است و مراد از آن این است
که پدیدآورنده با استفاده از نرمافزارهای حرفهای پردازش متن و سایر نرمافزارها ،بدون همکاری با
ناشر ،انتشار و عرضة آثارش را انجام میدهد.
ن گونه تعریف کرده است« :انتشار
فرهنگ لغت مریام وبســتر )2014( 4خودناشری را ای 
(کتاب) با اســتفاده از منابع خود نویسنده» .در دانشــنامة آزاد ویکیپدیا ،5خودناشری به انتشار
هر کتاب یا رســانة دیگر از سوی نویســندة اثر ،بدون دخالت مؤسسة انتشاراتی اطالق میشود.
در خودناشــری نویسنده مسئول کنترل تمامی مراحل است؛ مانند طراحی جلد و صفحات داخلی،
قالببندی ،قیمتگذاری ،توزیع ،بازاریابی ،و روابط عمومی .نویسندگان میتوانند تمام مراحل کار
را خود انجام دهند ،یا تمام یا بخشــی از فرآیند را به شرکتهایی که این خدمات را ارائه میکنند
برونسپاری کنند( .ویکیپدیا )2014
پیشینه
خودناشری را اولین بار بنجامین فرانکلین 6در قرن هجده میالدی طراحی و پیادهسازی کرد.
فرانکلین در سال  1758کتاب راه ثروت ،7و لورنس استرن 8کتاب تریسترام شاندی 9را در همین قرن
به روش خودناشری منتشر کردند (پاترسون  .)2012در اواخر قرن هجده ویلیام بلیک ،10شاعر و نقاش،
این طرح را ادامه داد.
میتوان گفت اولین شخصی که به طور مشخص با تمامی مؤلفههای خودناشری کار کرد،
ویرجینیا وولف 11بود ،که به کمک برادرش در اوایل قرن بیست و در سال  1941به خودناشری اقدام
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کرد( .پاترسون )2012
خودناشری را فقط پدیدآورندگان گمنام ،که نتوانسته بودند برای آثار خود ناشری بیابند ،انجام
نمیدادند .چارلز دیکنز 12کتاب معروفش را با نام سرود کریسمس 13و مارک تواین 14اثر مشهور خود
را ،ماجراهای هاکلبری فین ،15با روش خودناشری به چاپ رساندند.
از دیگر نویسندگانی که به خودناشری آثارشان اقدام کردهاند ،میتوان به جین آستن ،16امیلی
دیکنسون ،17ناتانیل هاتورن ،18مارتین لوتر ،19مارسل پروست ،20درک والکات ،21و والت ویتمن 22اشاره
کرد( .پاترسون )2012
23
نویسندگان مشهور معاصر نیز اقدام به خودناشری کردند .کتاب جیمز آلچر با عنوان خودت
انتخاب کن 24در سال  2013به این شیوه منتشر شده است ،که در ماه اول با فروش  44294نسخه در
صدر لیست پرفروشترین آثار غیر داستانی آمازون و والاستریت ژورنال قرار داشت (آلچر.)2013 ،
جی .کی .رولینگ 25نیز نسخة الکترونیکی مجموعة هری پاتر را مستقیم ،از طریق وبسایت شخصی
خود ،به فروش میرساند( .گاردین )2012
معرفیگزینههایخودناشریکتابهایالکترونیکی
26
انتشار مستقیم کیندل آمازون
27
این امکان بستر نرمافزاری انتشار کتاب الکترونیکی آمازون است .این سرویس که بهاختصار
 KDPخوانده میشود ،این امکان را برای نویسندگان مستقل فراهم میکند تا نسخة الکترونیکی کتاب
ب روی این سرویس ،هیچ
خود را در سایت آمازون به فروش برســانند .برای بارگذاری فایل کتا 
هزینهای دریافت نمیشــود .نویسنده از فروش هر نسخه ،بسته به اینکه در کدام سرویس آمازون به
فروش برسد ،بین  35تا  70درصد دریافت میکند.
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اگر نویسنده خود تمامی مراحل تألیف و انتشار کتاب را انجام داده باشد ،28باید یک طرح روی
29
جلد و قالب مناسب برای کتاب ارائه دهد و میتواند از ابزارهایی نظیر موبی پاکت ایبوک کریتور
یا کالیبر 30استفاده کند ـ که به نویسنده اجازه میدهد کتاب الکترونیکیاش با قالب مقبو ِل آمازون
تولید کند .سرویس انتخاب 31KDPگزینهای جدید است که برخالف سرویس سادة قبلی ،نویسنده وارد
سرویس بازاریابی برای کتاب خود میشود .در عوض ،نویسنده باید نسخهای از کتاب دیجیتال خود را
به مدت نود روز در اختیار آمازون قرار دهد .این سرویس به نویسنده سود بیشتری میپردازد (تا 70
درصد)؛ ولی کتاب او را به کتابخانهای که در اختیار مشترکان آمازون قرار دارد ،اضافه میکند .این
مشترکان ،که حق عضویت میپردازند ،میتوانند کتاب را برای مدتی امانت بگیرند و در ازای هر بار
امانت بردن کتاب ،مبلغی به نویسنده پرداخت میشود.
اسماشوردز
اسماشوردز ،32از پیشــگامان کتابهای الکترونیکی و بزرگترین توزیعکنندگان کتاب
الکترونیکی خودناشری ،بیش از  125هزار عنوان و بیش از چهلهزار نویسنده دارد .نویسنده فایل ورد
اثر خود را به همراه تصویر روی جلد آپلود کرده و در عرض فقط چند دقیقه کتاب الکترونیکی را
در قالب دلخواه خود خواهد داشت .نویسنده میتواند کتاب الکترونیکی خود را در سایت اسماشوردز
یا یکی از چندین فروشگاه بزرگ کتابهای الکترونیکی (مانند فروشگاه کتاب الکترونیکی بارنز اند
نوبل ،33آیبوک اپل ،34سونی ،35کوبو ،36بیکر اند تیلورز بلیو 37و دیگران) بفروشد .38همچنین امکان
فروش کتابهای الکترونیکی نویسندگان به کتابخانهها و توزیع در کتابخانهها از این طریق فراهم
است .اسماشوردز برای قالببندی کتابهای الکترونیکی راهنمایی ساده و رایگان 39ارائه میدهد و
نویسندگان را به طراحیهای ساده برای کتابهای الکترونیکی تشویق میکند؛ اما نویسندگان میتوانند
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با کیفیتی حرفهای کتابهای الکترونیکی را با تمامی امکانات طراحی و تولید کنند .همچنین ارائة
 ISBNرایگان برای کتابهای الکترونیکی از دیگر خدمات اسماشوردز است.
به محض اینکه نویسنده کتاب خود را در اسماشوردز آپلود میکند ،نمودار دایرهای پویایی
قیمت کتاب و دریافتیها را در تمامی کانالهایی که کتاب در آنها عرض ه شــده است ،بهوضوح
نمایش میدهد .کتابهایی که در فروشــگاه خود اسماشوردز به فروش میرسند 85 ،درصد سود را
نصیب نویسنده خواهند کرد .کتابهایی که با کمک شبکة خردهفروشی بارنز اند نوبل ،آیبوک اپل،
سونی کوبو ،دیزل ،40بیکر اند تیلورز بلیو فروخته میشوند 60 ،درصد از قیمت فروش را نصیب نویسنده،
41
 30درصد را به شبکة خردهفروشی ،و  10درصد را به اسماشوردز ارائه میدهند.
بوکبیبی
بوکبیبی 42مشابه سیدیبیبی ،43و دارای یک مدل کسب و کار کمی متفاوت از برخی رقبای
خود است .به جای اینکه درصدی از فروش را به خود اختصاص دهد ،نویسندگان باید ابتدا  99دالر
44
حق ثبتنام و سپس  19دالر سالیانه برای استفاده از خدمات آن پرداخت کنند.
بــوک بیبی امکان ارائه و توزیع کتاب را با کمک تمامی فروشــگاههای بزرگ و عمدة
کتابهای الکترونیک ارائه میدهد .ابزار پیشخوان حساب نویسنده 45نیز ،که برای پیگیری و تحلیل
46
دادههای فروش کتاب است ،کنترل گردش مالی را برای نویسندگان مقدور کرده است.
 Pبارنز اند نوبل
سرویس  ubIt
عملیات خودناشری سرویس  PubItبارنز اند نوبل 47ویژگیهایی مشابه  KDPآمازون ارائه
میدهد .سرویس PubItبارنز اند نوبل نرخ سود نویسندگان را برای عناوینی که قیمت  2/99دالر و
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باالتر دارند 65 ،درصد از قیمت فروش تعیین کرده است .اگر نویسنده انتخاب کند که قیمت کتاب
را پایینتر از  2/99یا باالتر از  9/99دالر تعیین کند ،این نرخ سود به  40درصد از مبلغ فروش افت
میکند 65 .درصد بارنز اند نوبل به مبلغ سود 70درصدی آمازون نزدیک است.
49
48
ســرویس PubItبارنز اند نوبل ابزار تبدیلی رایگانی است که فایلهای ورد  ،تکست ،
اچتیامال ،50یا آرتیاف 51نویسنده را دریافت ،و خودکار به فایل ای پاب تبدیل میکند ـ که نویسنده
بعدها آن را در فروشــگاه ایبوک بارنز اند نوبل بارگزاری میکنــد .بارنز اند نوبل این امکان را به
نویسندگان میدهد تا با استفاده از ابزار شبیهساز نوک 52نحوة نمایش کتابهای الکترونیک را بر روی
دستگاه کتابخوان ببینند .با حرکت رو به جلوی بارنز اند نوبل ،ویژگیهای منحصر به فردی ایجاد خواهد
شد ،که میتواند به ارائة امکان ویژگیهای برخط (رشتهای) وایفای و محلی به نویسندگان خودناشر
53
در فروشگاهها منجر شود.
لولو
هنگامی که نویسندگان یک کتاب چاپی را در لولو منتشر میکنند ،گزینة انتشار کتابهای
الکترونیکی را نیز در اختیار دارند .کتابهای الکترونیکی لولو از فروشگاه آیبوک اپل ،وبسایت
لولو ،55و بارنز اند نوبل (نوک) توزیع میشوند .مزیت اصلی که لولو در قلمرو کتابهای الکترونیکی
دارد ،این است که یکی از تجمیعکنندگان تعیین و مشخصشده برای فروشگاه آیبوک اپل است .لولو
ابزار تبدیل به ای پاب و خدماتی هم مبتنی بر هزینه ارائه میدهد 56.لولو  10درصد از درآمد نویسندگان
را از محل فروش کتابهایشان در فروشگاه آیبوک اپل و بارنز اند نوبل (نوک) برمیدارد 57.اینکه
بتوان گفت لولو در مقایسه با رقبای خود (اسماشوردز) چه مزیتی دارد ،تا حدودی مشکل است .اما شاید
بتوان گفت نرخ سود لولو در مقایسه با اسماشوردز میتواند مزیت نسبی باشد.
54
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بوک تانگو
راهکارهای نویسنده از بزرگترین خودناشران در ایاالت متحده است که با بوک تانگو
60
وارد بازار کتابهای الکترونیکی  DIYشد .اظهار نظر دربارة اینکه آیا بوک تانگو را «برنامة کاربردی
تولید کتابهای الکترونیکی» یا «پلتفرم خودناشری» باید نامید یا نه ،کمی سخت است .بوک تانگو
روشی رایگان و ساده برای آپلود نوشتهها ،ویرایش آنها برای قالببندی مناسب ،و سپس بارگزاری
و ارائة آن به طور خودکار در فروشگاههای کتابهای الکترونیکی مختلف (کیندل ،نوک ،کوبو ،و
 61Wویژگی خوب این پلتفرم است
آیبوک) است .توانایی داشتن قابلیتهای قالببندی  YSIWYG
ِ
منتخب خود یا طراحیشده (با استفاده از برخی قالبهای آماده)
و نویسنده میتواند یک تصویر جلد
را بارگزاری کند .در مجموع استفاده از بوک تانگو راه معقول و مناسبی برای قالببندی کتابهای
الکترونیک و توزیع مستقیم آنها در فروشگاههای بزرگ کتابهای الکترونیکی به نظر میرسد.
همانند سایر همتایان خود ،بوک تانگو نیز دارای امکان مدیریت حساب فروش و سود و انتقال
مستقیم به حساب بانکی است .استفاده از بوک تانگو رایگان ،اما در حال برنامهریزی و طراحی یک
62
سری خدمات مبتنی بر هزینه (مانند ویرایش متن ،طراحی جلد سفارشی ،و بستههای بازاریابی) است.
بوک تانگو  30درصد از قیمت کتاب را برای کتابهایی که در وبسایت خود به فروش رفتهاند ،و
63
 10درصد را از فروش کتابهای الکترونیکی از طریق فروشگاههای دیگر برمیدارد.
59

58

خدمت آیبوک نویسندة اپل
بسیاری از نویسندگان در زمینة کتابهای کودکان یا انواع دیگر کتابهای گرافیکی فعالیت
میکنند .حتم ًا زمانی که با گرافیک و تصاویر سر و کار داشته باشیم ،معادالت خودناشری سختتر و
گرانتر میشود (همان طور که تصاویر اضافه میشوند ،هزینههای طراحی و قالببندی افزایش پیدا
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میکند) .با این حال ،اپل در تالش است با آیبوک نویسنده 64این وضع را تغییر دهد .این خدمت اجازه
میدهد نویسنده کتابهای الکترونیکی تعاملی چندلمسی تولید ،و در فروشگاه آیبوک بارگزاری کند
و به فروش برســاند .این کتابها در برنامة کاربردی آیبوک دو بر آیپد ،آیفون ،و آی پاد لمسی
مشاهده میشوند .این برنامه برای دارندگان سیستم مک 65رایگان است و استفاده از آن با تولید فایلهای
ارائه با روش پاورپوینت خیلی تفاوتی ندارد .این برنامه هنوز کامل نیست و اپل همچنان برای بهبود و
بروزرسانی آن در تالش است.
بعد از اینکه کتاب الکترونیکی با قابلیتهای چندلمسی ،گالری تصاویر تعاملی ،فیلم ،تصاویر
سهبعدی ،و ...تهیه و تولید شد ،نویسنده باید یک فرم تقاضای عضویت 66برای ایجاد حساب کاربری
تکمیل کند ،تا اجازة بارگزاری کتابهای تولیدشده را در فروشگاه آیبوک یا آیتونز داشته باشد.
نکتة دیگری که نویســندگان باید بدانند ،این اســت که اپل به ارائة  ISBNرایگان برای
کتابهای الکترونیکی قادر نیست .در عوض یک پیوند به صفحة خدمات شناسة بوکر 67فراهم میکند
و بوکر برای اختصاص هر  25 ISBNدالر دریافت میکند .این شاید تا حدودی از تمایل نویسندگان
برای انتشار مستقیم کتابهای الکترونیکی خود با استفاده از اپل بکاهد؛ چون اگر اسماشوردز به ارائة
 ISBNرایگان برای کتابها قادر است ،پس اپل نیز میتواند چنین خدمتی ارائه دهد.
بیانمسئله
در چند ســال اخیر ،روند رو به رشد تمایل نویسندگان به پدیدة خودناشری اگرچه کم ،اما
محسوس بوده است .در این راه نویسندگان تازهکار حضور پررنگتری داشتهاند .با وجود این ،هنوز
این پدیده در ایران به شکل رسمی پیگیری و اجرا نمیشود .برخالف سایر نقاط جهان ،خودناشری در
ایران نتوانسته است توفیق چندانی داشته باشد .در حالیکه با توجه به موانع موجود بر سر راه نشر ،این
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پدیده فرصت مغتنمی برای نویسندگان است .با ایجاد فروشگاههای عرضة کتابهای الکترونیکی و
ارائة نرمافزارهای کتابخوان از سوی ناشران و تجمیعکنندگان کتابهای الکترونیکی در ایران ،میتوان
دربارة ارائة زیرساخت و راهکار برای خودناشری برنامهریزی کرد .برای برنامهریزی مناسب در این
حوزه ،شناسایی عوامل مؤثر در تمایل نویسندگان به خودناشری و بررسی دیدگاه این افراد دربارة این
روند در ایران میتواند اطالعات کارآمدی در اختیار نهادهای عالقهمند به فعالیت در زمینة خودناشری
در ایران ارائه دهد .هدف این پژوهش دستیابی به این اطالعات با کمک بررسی دیدگاه نویسندگا ِن
باتجربة خودناشری الکترونیک است.
روششناسیپژوهش
روش این پژوهش تحلیل محتوا با رویکرد کیفی است .جامعة مطالعهشونده تمامی نویسندگانی
است که تجربة خودناشری در فضای وب را داشتهاند .در مطالعات کیفی ،نمونهگیری بر مبنای مالکهای
نمونهگیری نظری انجام میگیرد .از راهبردهای نمونهگیری در پژوهشهای کیفی نمونهگیری هدفمند
است .راهبردی که بر اساس آن پژوهشگر هدفمندانه به انتخاب افراد ،محیط ،یا رخدادهای ویژه اقدام
میکند؛ چون هدف انتخاب افرادی است که منبعی غنی از اطالعات باشند تا بتوانند فعاالنه در پژوهش
شرکت کرده و پژوهشگر را در درک بهتر رفتارِ منظور یاری کنند .منظور از نمونهگیری هدفمند این
است که محقق بهعمد محیط ،افراد ،یا رخدادهایی را انتخاب کند ،که تأمینکنندة اطالعات ضروری
او باشد( .ماکسول)70 :1996 68
با توجه به هدف پژوهش ،با تحقیق ،بررسی ،و جستوجو در میان کتابهای الکترونیک
منتشرشــده به زبان فارســی از جانب خود پدیدآورندگان در فضای وب ،افراد نمونه از میان این
پدیدآورندگان هدفمند انتخاب شدهاند.
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در پژوهش حاضر ،مالک اصلی برای انتخاب مصاحبهشوندگان داشتن تجربه و سابقه در امر
خودناشری بوده است ـ که از این میان ،ده پدیدآور بررسي و مصاحبه شدهاند.
در پژوهش کیفی ،برای اندازة نمونه فرمول مشخصی وجود ندارد .پاول )1379( 69دربارة اندازة
نمونه در مطالعات کیفی در حوزة کتابداری و اطالعرسانی نیز همانند بیشتر مطالعات کیفی بحث «حد
اشباع» را مطرح میکند ،و بر این باور است که گردآوری دادهها باید تا زمانی ادامه یابد که عناصر
اساسی اطالعات به حد اشباع برسند؛ یعنی تا زمانی که مصاحبهشوندهها دیگر مطلب جدیدی به دادهها
اضافه نکنند ،یا آنچه مطرح میکنند ،در تضاد با مطالب گردآوریشــده نباشد ،میتوان گردآوری
ِ
خودناشری پدیدآورندگان ایرانی و تجارب آنها در
دادهها را متوقف کرد .به منظور آگاهی از دالیل
این زمینه ،از مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته همچون ابزار گردآوری دادهها استفاده شده است.
این نوع مصاحبه در عین تمرکز بر موضوع پژوهش ،با دارا بودن انعطافپذیری الزم ،به پژوهشگر
و مصاحبهشنوندگان امکان میدهد به جنبههایی از موضوع که از دیدگاه آنها دارای اهمیت است،
بپردازند( .فلیک )173 :1387
ســؤاالت مصاحبه با استفاده از مطالعات پیشین و تحقیقات مشابه تنظیم شد .پژوهشگران با
توضیح اهداف پژوهش ،موضوع مصاحبه ،مدت زمان تقریبی مصاحبه ،استفاده از دستگاه ضبط صدا،
اطمینان از محرمانه ماندن اطالعات مصاحبهشــونده ،و نحوة ارائة اطالعات حاصل از مصاحبهها در
گزارش نهایی موافقت و نظر مساعد مصاحبهشوندگان را برای انجام مصاحبه جلب کردند.
در پژوهش کیفی ،برای تحلیل دادهها فنون ثابت و سریعی وجود ندارد و پژوهش کیفی کاری
ذهنی و تفسیری است .پژوهشگر کیفی بهتمامی در بطن فرآیند تحلیل دادهها قرار دارد و درگیر این
فرآیند است ،و احتما ًال شیوههای تحلیل دادههای کیفی به اندازة تعداد پژوهشگران کیفی تنوع دارد.
(حریری )236 :1385
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با این حال ،وجوه مشترکی در فرآیند تحلیل دادهها وجود دارد و معمو ًال مراحلی که در این
فرآیند طی میشود ،در پژوهشهای کیفی مشترک است .تحلیل دادهها در پژوهش حاضر با استفاده
از فن تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.
در این روش ،ابتدا متن ضبطشدة مصاحبهها بهدقت پیادهسازی ،و سپس به دفعات بازخوانی
میشود .برای اطمینان از پایایی نسخهبرداری ،بخشهایی از سه مصاحبه را ،عالوه بر پژوهشگر ،فرد
دیگری نسخهبرداری کرده و با ردیف کردن و شمارش کلمات نسخهها در برنامة واژهپرداز رایانه و
بررسی تفاوتهای موجود در دو نسخه ،پایایی نسخهبرداری به صورت کمی کنترل میشود.
در این مرحله ،با اســتفاده از فن تحلیل محتوای کیفی تلخیصی مقولههای استقرایی با تقلیل
بخشهای مرتبط متن فراهم میشود .تمامی جمالت ،پاراگرافها ،یا بخشهایی از مصاحبه ،که مفهوم
مشترکی را ایجاد میکنند ،کنار هم جمع ،و سپس مفهومسازی میشود .مث ً
ال ممکن است افراد برای بیان
مطلب مشترکی از واژهها یا جمالت متفاوتی استفاده کنند ،یا حتی به ذکر خاطره دربارة آن بپردازند ،اما
تمام آنها به مفهومی خاص معطوف شود .این مرحله به دلیل حجیم بودن نمیتواند در پژوهش ظاهر
شــود ،بلکه میتوان نمونه یا نمونههایی از آن جمالت را ذکر ،و آن را به نمایندگی از تمام جمالت
مشابه مفهومسازی کرد.
در مرحلة بعد ،مفاهیم ایجادشده منجر به تشکیل مقولهها میشوند .هنگام نامگذاری مقولهها،
باید نامی انتخاب شود که از نظر منطقی بیشترین ارتباط را با دادهها داشته باشد .این نامها میتواند از
ذخیرة مفاهیم پژوهشگران در حرفه و رشتة خود نشئت گرفته باشد ،یا از متون تخصصی رشتة خاص
اخذ شده باشد .همچنین ممکن است از کلمات و عبارات بهکاررفتة مصاحبهشوندگان مستفاد شود ،که
در این حالت به آنها کدهای زنده میگویند (استراس 67 :1384 70ـ  .)69محقق از هر سه نوع این
نامگذاریها بهتناوب استفاده کرده است.
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به منظور اعتبارســنجی پژوهش ،از معیارهای اعتبارپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد.
اعتبارپذیری به این معنی که در پژوهش حاضر ،پژوهشــگران به منظور گردآوری اطالعات اولیه
مصاحبة حضوری بهنسبت طوالنی و مستمری در محیط پژوهش داشتهاند .برای حصول قابلیت اطمینان
از جزئیات مربوط به چگونگی گردآوری دادهها و نحوة تصمیمگیریها ،تفسیرها ،و تحلیلهای طیشده
در فرآیند پژوهش هم ،از آرای افرادی خارج از پژوهش ،که چند تن از استادان و پژوهشگران حوزة
مقولة اصلی

مصادیق

مقولة فرعی

امتناع ناشر از سرمایهگذاری برای نشر کتاب
اقتصادی

نبود اطمینان و تفاهم بین پدیدآور و ناشران در قیمتگذاری و توزیع
منافع اقتصادی ناچیز اثر برای پدیدآور
نارضایتی پدیدآور از قراردادهای انتشاراتی
سختگیری وزارت ارشاد در اعطای مجوز نشر کتاب
اعمال ممیزی بر کتاب از طرف وزارت ارشاد
همسو نبودن سلیقههای ناشر و پدیدآور

علل گرایش به خودناشری

نبود تعامل و همکاری بین پدیدآور و ناشر

نگرشی

طوالنی بودن فرآیند آمادهسازی و انتشار کتاب
انحصار بازار کتاب در دست تعدادی از ناشران
انحصار مراکز پخش و مشکالت توزیع کتاب
سختگیری و بیرغبتی ناشران در انتشار آثار نویسندگان تازهکار
رشد و گسترش فناوری ،شبکههای اطالعرسانی و نرمافزارهای نشر الکترونیک

فنی

رشد نسبی زیرساختهای توزیع و خرید و فروش الکترونیکی کتاب
گرایش و تسلط جامعه بهخصوص جوانان به استفاده از منابع الکترونیک
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نشر هستند ،طی چندین جلسه مشاوره دربارة صحت و کیفیت انجام مراحل مختلف پژوهش کیفی
بهرة فراوان برده شد.
یافتهها
نویسندگان خودناشری که در این پژوهش حضور داشتند ،به دالیل اقتصادی ،نگرشی ،و فنی
همچون علل گرایش به این پدیده اشاره کردند.
مشارکتکنندگان در مصاحبهها به برخی منافع و مزایای اقتصادی ،که خودناشری برای آنها
به دنبال داشته ،اشاره کردند .همچنین در زمینة کانالهای ارتباط و فایدهای که خودناشری از نظر زمان
صرفشده برای آنها داشته است ،نیز مصادیقی ارائه کردند.
به باور مصاحبهشوندگان ،پدیدة خودناشری یک سری کاستیهای درونی دارد ،که به محتوای
کتاب مرتبط اســت ،و نیز یک سری کاستیهای بیرونی و خارج از متن کتاب ،که بیشتر به محیط
مقوله اصلی

مصادیق

مقوله فرعی

کاهش هزینههای انتشار و قیمت نهایی کتاب برای مشتری
افزایش حق تألیف و پرداخت بیواسطه

اقتصادی

انتشار ،قیمتگذاری ،تبلیغات و بازاریابی ،و توزیع اثر بر اساس خواست پدیدآور
مزایای خودناشری

ارائة امکان انتشار آزادانة کتاب به همگان (انتشار دموکراتیک آثار)
ارتباطی

ارائة مستقیم و بیواسطة کتابها از نویسندگان به خوانندگان
برقراری رابطة مستقیم میان پدیدآورندگان آثار و مخاطبان آنها

زمانی

افزایش سرعت دریافت واکنش ،نقد و نظر خوانندگان
امکان ویرایش و تجدیدنظر در کتاب با حداقل زمان
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مقولة اصلی

مصادیق

مقولة فرعی

داوری ،ارزشیابی ،و بررسی نشدن کتاب پیش از چاپ از سوی متخصصان

درونی

احتمال وجود اشکال در محتوا و قالب کتاب به دلیل حرفهای نبودن نویسنده
دسترسی نداشتن نویسنده به کانالهای تبلیغاتی رایج کتاب؛ مانند انواع رسانهها

کاستیهای خودناشری
بیرونی

وجهه و اعتبار عمومی کمتر کتابهای خودناشران در مقابل کتابهای ناشران بزرگ و سنتی
پنهان ماندن کتاب از دید خوانندگان محروم از شبکههای نشر و توزیع کتابهای الکترونیکی

مقولة اصلی

مصادیق

مقولة فرعی

تسلط به کار با رایانه
تسلط به کار با نرمافزارهای نشر الکترونیک

فنی

ویرایش
مهارتهای خودناشران

صفحهبندی

هنری

طراحی درونی و بیرونی کتاب
دریافت شابک ،فیپا ،و مجوز چاپ
بازاریابی ،تبلیغات ،و معرفی کتاب

حرفهای

توزیع و فروش

بیرونی و نحوة عرضه و ارائة کتاب برمیگردد.
خودناشرانی که به سؤاالت مصاحبهها پاسخ دادند ،بر این باورند که برای فعالیت در این عرصه
به مهارتهای فنی و هنری برای تولید و انتشار کتاب و همچنین مهارتهای مربوط به فعالیت در حرفه
و بازار نشر کتاب نیاز است.
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بحث و نتیجهگیری
از مجموع مباحث مطرحشده میتوان چنین برداشت کرد که پدیدة خودناشری در ایران همچنان
در ابتدای مسیر قرار دارد .تصور قالبی در این زمینه نویسندهای است که با هزینة شخصی خود و صرف
زمان به دنبال دریافت مجوزهای الزم برای انتشار و مراحل مختلف چاپ کتاب باشد.
خودناشرانالکترونیکدرتصوراتعمومجامعهجایگاه شناختهشدهایندارند .همچنینبرخالف
روال مرســوم جهانی در این زمینه ،در ایران بسترهای مناسب و الزم برای خودناشری فراهم نیست.
نویسندگان به دالیلی که کمتر در کشورهای پیشرفتة جهان مطرح است ،به سمت خودناشری میروند؛
دالیلی نظیر موفق نشدن در دریافت مجوزهای قانونی نشر کتاب ،نیافتن ناشر برای کتاب ،نارضایتی از
همکاری با ناشرا ن و موارد دیگر .در این زمینه ،به نقل قول یکی ازمصاحبهشوندگان خواهیم پرداخت.
«تنها دلیل من برای تصمیم به انتشار اینترنتی کتابم ممنوعالچاپ شناخته شدن آن از سوی ادارة
ارشاد بود .در مجموع از انتشار اینترنتی کارم راضیام و عالوه بر تعداد مقبول مطالبی که دربارة کارم در
فضای مجازی نوشته شد ،همچنان بعد از چهار سال از خوانندگان ایمیل دریافت میکنم».
خودناشران باور دارند که فعالیت در این عرصه در سکوت و بدون داشتن تریبونهای تبلیغاتی
نمیتواند موجب موفقیت این روند در ایران شود؛ همان طور که یکی دیگر از مصاحبهشوندگان به
این موضوع اشاره کرده و فعالیتهای خودناشران در شبکههای اجتماعی از عوامل موفقیت این روند
خواهد بود.
تبلیغات در زمینة کتاب برای خودناشران نیاز به عرصة عمومی فعال دارد .خودناشران میبایست
در یک شبکه با یکدیگر کار کنند .در غیر این صورت ،هرگز این جریان تأثیر درخور توجهی در
ارتقا آگاهی و عرضة اندیشه و زبان نخواهد داشت.
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:پینوشتها

1 .Platform
2 . Gutenberg
3 . Self - Publishing
4 . Merriam - webster
5 . Wikipedia
6 . Benjamin Franklin
7 . The Way to Wealth
8 . Laurence Sterne
9 . TristramShandy
10 . William Blake
11 . Virginia Woolf
12 . Charles Dickens
13 . Christmas Carol
14 . Mark Twain
15 . Adventures of Huckleberry Finn
16 . Jane Austen
17 . Emily Dickenson
18 . Nathaniel Hawthorne
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19 . Martin Luther
20 . Marcel Proust
21 . Derek Walcott
22 . Walt Whitman
23 . James Altucher
24 . Choose Yourself
25 . J. K. Rowling
26 . Kindle Direct Publishing (KDP)
27 . https://kdp.amazon.com/
28. Do It Yourself (DIY)
29.http://www.mobipocket.com/en/downloadsoft /

productdetailscreator.asp
30 . http://calibre-ebook.com/
31 . KDP (Kindle Direct Publishing) Select
32 . http://www.smashwords.com/
33 . Barnes & Noble
34 . iBooks
35 . Sony
36. Kobo
37 . Baker &TaylorBlio
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38 . http://www.smashwords.com/about/how - to - publish - on
-smashwords
39 . http://www.smashwords.com/books/view/52
40 . Diesel
41 . http://www.smashwords.com/about/supportfaq
42 . http://www.bookbaby.com/
43 . http://www.cdbaby.com/
44 . http://www.bookbaby.com/pricing
45 . Author dashboard
46 . http://www.bookbaby.com/ebook-accounting
47. https://www.nookpress.com/
48. Word
49 . Text
50 . HTML
51 . RTF
52 . NOOK Emulator
53 . https://www.nookpress.com/
54 . Lulu
55 . Lulu.com
56 .http://connect.lulu.com/t5/eBook - Formatting - Publishing/e
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Book - Creator-Guide/ta - p/109443
57. http://www.lulu.com/author/calculator/retail - channel -

pricing - calculator.php? inIframe=1
58 . http://www.authorsolutions.com/Default.aspx
59 . http://www.booktango.com/
60 . Application
61 . What You See Is What You Get:

 محتوا (متن و گرافیک) روی، سیستمی است که در طول ویرایشWYSIWYG ویرایشگر
صفحه ـ در یک پیشنمایش از محتوا هنگام چاپ شدن یا زمانی که به عنوان محصول به نوعی دیگر
 یا، صفحة وب، محتوا میتواند سندی چاپی. یعنی شکل نهایی آن ـ دیده میشود،به نمایش درمیآید
.اسالیدی از یک ارائه باشد
62 . http://www.booktango.com/Services/

63 . http://www.booktango.com/Help/Royalties/
64 . IBooks author
65.http://www.cnet.com/products/apple-macbook-air-13-inch/
66 . http://www.apple.com/itunes/working-itunes/sell-content/
67 . https://www.myidentifiers.com/
68 . Maxwell
69 . Powell
70 . Strauss
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